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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 56. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Pokračuje ostřelování Charkovské oblasti. Obytné oblasti Charkova, včetně čtvrtí Industrialnaya a 
Kyjevská, byly včera pod palbou. Tři lidé byli zabiti a 16 zraněno. Ruské jednotky ostřelovaly raketomety s granátomety také 
okresy Derhači a Čuhujiv. Téměř celá Luhanská oblast - kolem 215 obcí- zůstala podle šéfa regionální státní správy Serhiye 
Gaidaiho bez elektřiny, neboť ruská vojska poškodila vysokonapěťové elektrické vedení. Město Novodružesk v Luhanské 
oblasti zůstává bez plynu, protože jeho plynovod byl vážně poškozen. Ruské jednotky stále postupují směrem na Popasnu 
a Sjevjerodoneck. V Baštance v Mykolajivské oblasti byla při ruském ostřelování těžce poškozena nemocnice. Její 
dialyzační oddělení a recepce byly zničeny, operační sál zůstal bez oken. 
 
Města pod okupací. Kreminna, Luhanská oblast, je údajně prvním potvrzeným městem, které bylo dobyto ruskými silami 
od zahájení nové ofenzívy na východní Ukrajině. Ruské jednotky uspořádaly v Rozivce v Záporožské oblasti pseudo-
referendum o připojení této oblasti k samozvané DLR. Občané Mariupolu se statusem vnitřně vysídlené osoby byly svolány 
do kulturní administrativní budovy k projednání sociálních plateb a posouzení potřeb. Ve skutečnosti byli lidé informováni o 
memorandu o konání „místních voleb“ a společné takzvané LDR do doby, kdy bude Záporoží okupováno. Vesnice Velyki 
Kopani, Chersonská oblast, byla převzata pod ruskou kontrolu. Ruská vojska nahradila ukrajinskou vlajku ruskou vlajkou 
na vrcholu budovy vesnické rady, a také oznámila uzavření vjezdů do vesnic, prohledání všech civilních domů a potrestání 
rodin, které ukrývají ukrajinské vlajky. V Nove Kachovce, Chersonská oblast, pokračují ruské síly v tisku bulletinů o 
vytvoření „Chersonské lidové republiky“. Zinscenované referendum se bude konat také pomocí pasových údajů 
shromážděných během distribuce "humanitární pomoci" v Chersonu. 
 
Ukrajina již osvobodila 919 osad v oblastech Sumy, Černihiv, Kyjev, Mykolajiv, Charkov, Žytomyr a Záporoží. Přibližně 2000 
dalších měst a vesnic je stále pod ruskou okupací. 
 
Mariupol. Rusko dalo další ultimátum ukrajinským silám v Mariupolu – středa 14:00. Bombardování Azovstalu, kde se spolu 
s ukrajinskými vojáky ukrývá asi 1000 civilistů, však pokračuje shazováním bomb na prorážení bunkrů. Náčelník Azovského 
praporu informoval, že továrna je těžce poškozena a pokračuje se ve vyprošťování civilistů zpod trosek. V ranním projevu 
mariupolských vojáků vyzval svět, aby použil postup extrakce k evakuaci ozbrojených sil, civilistů a zraněných vojáků, protože 
jim zbývají doslova hodiny života.  
 
Americké velvyslanectví na Ukrajině porovnalo filtrační tábory kolem Mariupolu s těmi, které Rusko zřídilo dříve v Čečensku. 
V současné době je tam násilně drženo přibližně 20 000 lidí a přibližně 5 000 je drženo v podobných táborech na území 
Ruska. Wallstreet Journal připravil mapu a přehled škod napříč Mariupolem.  
 
Lidská práva. Stálý zástupce Ukrajiny při OSN Serhiij Kyslycja informoval, že ruské síly již násilně přemístily 500 000 
Ukrajinců do Ruska, včetně 121 000 dětí. Ve filtračních táborech na trati Manhush-Nikolske-Jalta zůstává téměř 20 000 osob.  
 
Místopředsedkyně vlády Iryna Vereščuková oznámila, že 19. dubna proběhla pátá výměna vězňů s Ruskou federací. 
Ukrajina vrátila 60 vojáků a 16 civilistů.  
 
Zahraniční politika. Ukrajinská organizace Support Tracker, kterou založil Kiel Institute, předložila analýzu vojenské, 
finanční a humanitární pomoci, kterou vlády od počátku ruské invaze 24. února 2022 převedly na Ukrajinu. USA poskytly 
Kyjevu během čtyř týdnů války v plném rozsahu pomoc ve výši 7,6 miliardy eur. Polsko poskytlo druhý největší podíl podpory 
nižší než 1 miliarda EUR. Všechny země EU dohromady poskytly celkem 2,9 miliardy EUR, dalších 1,4 miliardy EUR šlo od 
orgánů EU a 2 miliardy EUR od Evropské investiční banky. Největší podíl podpory, pokud jde o HDP, Ukrajině poskytlo 
Estonsko (0,8%). Zdá se, že geografická blízkost Ukrajiny hraje významnou roli v angažovanosti východoevropských zemí, 
uvádí zpráva. Spojené státy mají Ukrajině oznámit další balíček vojenské pomoci v hodnotě 800 milionů dolarů, který bude 
poskytnut v nadcházejících dnech. Druhý balíček bude mít stejnou velikost jako předchozí, ale zatím nejsou zveřejněny 
žádné další podrobnosti. V úterý večer Spojené království a Kanada také oznámily další dodávky dělostřelectva na Ukrajinu. 
 
Podle prohlášení ministerstva zahraničí, Kanada pokračuje v uvalování cílených sankcí na 14 osob ruského režimu, včetně 
dvou dospělých dcer ruského prezidenta Vladimira Putina. 
 
Dvanáct belgických diplomatů a patnáct nizozemských diplomatů bylo vyhoštěno z Ruska poté, co byli prohlášeni persona 
non grata. Rusko pokračuje ve vynucování zrcadlových reakcí na vyhoštění svých diplomatů ze zemí EU. 
Charles Michel, předseda Evropské rady, navštíví Kyjev 20. dubna. Dříve Charles Michel oznámil, že "EU vytvoří Fond 
solidarity pro Ukrajinu na okamžitou podporu a obnovu demokratické Ukrajiny". 
 
Čtyři cíle Putina. POLITICO sestavil seznam čtyř ruských cílů při dalším zavádění ofenzivy na východě a jihu země. Seznam 
zahrnuje (1) dobytí celého území Donbasu; (2) vybudování pozemního mostu z Donbasu na Krym přes Mariupol; (3) převzetí 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340759/
https://t.me/DIUkraine/372
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516455729024098306
https://www.wsj.com/articles/mariupol-in-ruins-11650132943
https://www.facebook.com/1167515055/posts/10224074155259479/?d=n
http://t.me/vereschuk_iryna%20/1293
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/
https://www.reuters.com/world/europe/biden-announce-another-large-military-aid-package-ukraine-sources-say-2022-04-19/?taid=625f702d2d4cd20001249e8c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/canada-imposes-sanctions-russian-president-putins-daughters-statement-2022-04-19/
https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://twitter.com/eucopresident/status/1516450967390146572
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/04/19/worse-than-bucha-00026326?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
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kontroly nad Chersonem, což je klíčové pro zajištění sladkovodních kanálů na Krym; a (4) ukořistění dalšího území, které lze 
použít jako nárazníkovou zónu a/nebo je použít jako vyjednávací čipy v budoucím jednání s Ukrajinou. Podobné cíle zmínil i 
mluvčí ministerstva obrany Ukrajiny. Ministerstvo uvádí, že cílem nové ruské vojenské ofenzívy na východě Ukrajiny je dobýt 
území, vytvořit nadzemní spojení mezi územími na východě a Krymem a rozdrtit ukrajinské ozbrojené síly, uvedlo ukrajinské 
ministerstvo obrany v úterý. Spojené státy se podle jednoho z představitelů obrany domnívají, že Rusko se zaměří na trasy 
používané pro dodávky zbraní, ve snaze zpomalit dodávky amerických a partnerských zbraní proudících na Ukrajinu. Ruské 
síly nezasáhly často pohyblivé cíle, jako jsou konvoje nebo železniční dodávky, ale mohly by se pokusit zničit mosty, silnice 
a koleje používané k přepravě zbraní a dodávek na východ Ukrajiny. 
 
Energetická bezpečnost. Maďarsko se nepřidá k sankcím EU proti ruské ropě a zemnímu plynu. Péter Szijjártó, maďarský 
ministr zahraničních věcí a obchodu, uvedl, že Maďarsko "nemůže za tuto válku platit". Dříve se Maďarsko zmínilo o své 
ochotě platit za ruský plyn v rublech. Francouzský prezident Macron informoval, že Francie může pokračovat v prosazování 
dalších sankcí zaměřených na ruský plyn. Podívejte se, jaký je postoj členských států EU, co se týče zákazu ruského plynu.  
 
Mezinárodní asociace pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že byla obnovena přímá komunikace mezi národním 
regulačním orgánem a černobylskou jadernou elektrárnou. Odpojení trvalo déle než měsíc, kdy ruské síly elektrárnu 
okupovaly. 
 
Ekonomická bezpečnost. Putin se podle zprávy Bloombergu ve středu setká s vedoucími pracovníky a majiteli velkých 
podniků. Žádná agenda nebyla oznámena, prohlásili zdroje a žádali, aby nebyli identifikováni, protože informace nejsou 
veřejné. Naposledy se však podobné setkání uskutečnilo před 24. únorem. 
 
Dezinformace. Ruská média „informují“, že ukrajinské bezpečnostní služby plánují zaútočit na oblast Oděsy. Přeloženo do 
normálního jazyka - ruská média informují, že ruské jednotky uvažují o útoku na Oděsu kvůli další „osvobozovací misi“.  
 
Symboly „Z“. Litevský parlament 19. dubna hlasoval o zákazu veřejného vystavování písmene „Z“, černé a oranžové stuhy 
sv. Jiří a dalších populárních ruských symbolů, které vyjadřují podporu ruské invazi na Ukrajinu. 

Další četba (v angličtině): 
- Ukrajinští dobrovolníci líčí tři týdny v ruském zajetí, údajné bití | Reuters 
- Obrovská ocelárna v Mariupolu je pevnost ukrajinského odporu - The New York Times (nytimes.com) 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 20. 
dubna 2022: personál – kolem 20 900, tanky – 815, APV - 2087, dělostřelecké systémy – 391, raketomety MLRS - 
136, protiletadlové systémy – 67, letouny – 171, vrtulníky – 150, neobrněná technika – 1504, lodě a čluny – 8, 
palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 165, speciální vybavení – 27, mobilní raketové odpalovací systémy SRBM 
– 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte ComeBackAlive.ua a Prytula Foundation. Zatímco Ukrajina vyzývá mezinárodní partnery, aby 
poskytli zbraně, dva největší fondy obstarávají veškerou možnou výbavu a vybavení pro ukrajinskou 
armádu a jednotky územní obrany.  

● Kupte si audioknihu "O tyranii" od Timothyho Snydera s odpověďmi na otázky o ruské válce na Ukrajině, 
na které se všichni. Všechno bude převedeno na humanitární účely na Ukrajině.  

● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.  
● Náš projekt můžete podpořit dary prostřednictvím služby PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-aims-grab-land-crush-ukraines-armed-forces-2022-04-19/
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-russian-oil-gas-ukraine-b2060671.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/16/ukraine-war-where-does-each-eu-country-stand-on-cutting-off-russian-oil-and-gas
https://twitter.com/iaeaorg/status/1516483439171674114
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/putin-plans-to-meet-big-business-owners-and-executives-wednesday
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-bans-using-letter-z-show-support-russias-war-ukraine-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1516483912276488193
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

